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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „místem obvyklého pobytu“ místo 
obvyklého pobytu podle čl. 2 písm. d) 
prvního pododstavce nařízení (ES) č. 
763/2008. Za osoby s místem obvyklého 
pobytu v dotčené zeměpisné oblasti se 
považují pouze osoby, které:

d) „místem obvyklého pobytu“ místo, kde 
osoba obvykle tráví období každodenního 
odpočinku bez ohledu na dočasnou 
nepřítomnost pro účely rekreace, 
dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, 
služebních cest, léčení nebo náboženských 
poutí. Za osoby s místem obvyklého 
pobytu v dotčené zeměpisné oblasti se 
považují pouze osoby, které:

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zvláštních případech budou členské 
státy při používání definice „místa 
obvyklého pobytu“ postupovat podle 
přílohy nařízení Komise (ES) 
č. 1201/2009;

Pokud okolnosti popsané v bodech i) nebo 
ii) nelze prokázat, rozumí se „místem 
obvyklého pobytu“ místo zákonného nebo 
ohlášeného pobytu. Ve zvláštních 
případech budou členské státy při 
používání definice „místa obvyklého 
pobytu“ postupovat podle přílohy nařízení 
Komise (ES) č. 1201/2009;

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o obyvatelstvu podle čl. 2 písm. c) 
a d) v referenční době. Pokud okolnosti 
podle čl. 2 písm. d bodů i a ii nemohou být 
zjištěny, dodají členské státy Komisi 
(Eurostatu) údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době; v takovém případě musí 
vynaložit přiměřené úsilí na výpočet údajů, 
které by byly co nejlepší aproximací počtu 
obyvatelstva podle definice v čl. 2 písm. c) 
a d).

1. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o obvykle bydlícím obyvatelstvu 
podle čl. 2 písm. c) a d) v referenční době. 
Pokud okolnosti podle čl. 2 písm. d bodů i 
a ii nemohou být zjištěny, dodají členské 
státy Komisi (Eurostatu) údaje o 
obyvatelstvu v místě jejich zákonného 
nebo ohlášeného pobytu v referenční době; 
v takovém případě musí vynaložit 
přiměřené úsilí na výpočet údajů, které by 
byly co nejlepší aproximací počtu obvykle 
bydlícího obyvatelstva podle definice v čl. 
2 písm. c) a d).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku. Pro účely 
tohoto článku nebudou členské státy 
poskytovat údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době.

Pro účely hlasování kvalifikovanou 
většinou v Radě poskytnou členské státy 
Komisi (Eurostatu) údaje o celkovém počtu 
obyvatel na úrovni státu v referenční době 
podle čl. 2 písm. c) do 8 měsíců od 
skončení referenčního roku.



AD\922426CS.doc 5/5 PE502.078v01-00

CS

POSTUP

Název Evropská demografická statistika

Referenční údaje COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)

Příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

EMPL
17.1.2012

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

AFCO
22.11.2012

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

Carlo Casini
27.11.2012

Projednání ve výboru 26.11.2012 18.12.2012 21.1.2013

Datum přijetí 22.1.2013

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

17
4
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, 
Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel 
Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, 
Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, 
Guy Verhofstadt

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Sandrine Bélier, Zuzana Brzobohatá, Sylvie Guillaume, Anneli 
Jäätteenmäki, Vital Moreira, Helmut Scholz


